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Vraag nr. 8 van Roel Deseyn van 19 december 2013 
 
Rally ‘6 uren van Kortrijk – schadegevallen en afhandeling 

 
In de nasleep van de ‘6 uren van Kortrijk’, lieten leden van het schepencollege verstaan dat de rally –

behoudens het instorten van een schuur in Rekkem- vlekkeloos was verlopen.  Bovendien zou de 

omgeving van het traject binnen de kortste keren volledig zijn opgeruimd.  De realiteit blijkt echter 
een stuk genuanceerder en een deel van de omwonenden blijft achter met een wrang gevoel. 

  
Hoewel men begrip kan opbrengen voor de organisatie van de rally en het volk dat dit op de been 

bracht, is men minder te spreken over de staat waarin de ruime omgeving van het tracé werd 

achtergelaten.  Landbouwers spreken van afval en blikjes op hun akkers en weiden.  Op sommige 
plaatsen waar veel volk kwam kijken, zagen bewoners hun omheining veranderen in een publiek 

toilet.  Eigendommen werden afgespannen met linten van de organisatie, waardoor het voor 
bewoners onmogelijk was om hun eigendom te verlaten.  Voor mensen met een medisch beroep of 

mensen die om dringende redenen zich dienden te verplaatsen, was het onduidelijk wat zij hiervoor 
konden doen. 

  

Hoewel de omgeving ‘clean’ werd achtergelaten, was er op heel wat plaatsen een verschil met de 
situatie voorheen. 

  
Een voorbeeld hiervan vinden we bij een parkeerstrook aan de Munkendoornstraat in Bellegem 
  

VOOR                                                                                                                                                NA 



 

 
  

 
Antwoord  
 
1° Er werden 5 schadegevallen gemeld en geregistreerd: 

 Schuur in Rekkem: geval is in onderhandeling met de verzekering AXA en brandverzekering 

eigenaar KBC. De AXA-expert is reeds ter plaatse geweest op  

11 december 2013. 

 Tuinafsluiting in Dottenijs: geregeld ter plaatse met AXA-expert op 11 december 2013. 

 Schade parkeerstrook Bellegem: na bezoek op 11 december 2013 werd afgesproken om die 

terug in oorspronkelijke staat te brengen tegen eind 2013. Dit is ondertussen gebeurd op 23 
december 2013. 

 Landbouwer in Bellegem: schade aan gewassen door toeschouwers werd vergoed door 

organisatie. 
 Landbouwer in Aalbeke: idem. 



2° Alle omwonenden van de snelheidsproeven hebben vooraf thuis een brief gekregen die persoonlijk 
door de organisatie werd overhandigd of in de bus gedeponeerd. Daarin stond alle nodige info 

omtrent mogelijke schade en andere belangrijke gegevens vermeld. Een centraal telefoonnummer van 

de organisatie was eveneens opgenomen in die brief. 
 

3° Stad Kortrijk dient geen enkele verantwoordelijkheid over eventuele schade te dragen. De 
organisatie is verzekerd volgens de wettelijke voorschriften bij de maatschappij AXA. 

 

4° De afspraak werd gemaakt dat de inrichter het nodige zou doen om alle schadegevallen ten 
spoedigste op te lossen. Dit werd stipt nagekomen. 

 
5° De organisatie heeft zelf ingestaan voor de opruiming van het tracé. Dit werd meteen al na de 

Rally -dezelfde avond- grotendeels uitgevoerd. Een bedrijf heeft hiervoor met haar grote borstelwagen 
het volledige parcours en het centrum van de stad gereinigd. Eén krant heeft de maandag erop het 

tracé gekeurd en moest daarbij zelfs erkennen dat de wegen er netter bij lagen dan voordien. 

 
6° Een evaluatievergadering vond reeds plaats op 2 december 2013. Daarbij waren aanwezig: de 

politiezones, de brandweer, de noodplanningsambtenaren , AZ Groeninge en de organisatie. Het 
verslag daarvan is opgemaakt en kan desgevallend worden bezorgd. 

  

Bij eventuele organisatie van toekomstige edities zullen de inrichters zeker rekening houden met de 
gemaakte opmerkingen.    

Tot slot moet nog vermeld worden dat het afspannen met linten van privé-eigendommen door de wet 
verplicht is om de omwonenden te wijzen op het gevaar bij het verlaten van de woning. In overleg 

met de organisatie kon een bewoner wel steeds een afspraak maken om veilig weg te gaan. De 
huisartsenkring  Zuid West-Vlaanderen,  het Wit-Gele Kruis en AZ Groeninge werden over het verloop 

van de Rally meticuleus en in levende lijve geïnformeerd door de verantwoordelijke Veiligheid van de 

organisatie. 
 

 

Vraag nr. 9 van Bart Caron van 21 januari 2014 
 

Organisatie van armenbegrafenissen 
 

Waardig afscheid nemen, het zou een basisrecht voor iedereen moeten zijn. Helaas hangt aan een 
uitvaart een kostenplaatje vast dat niet voor iedereen betaalbaar is. Wanneer iemand sterft en 

onvoldoende middelen nalaat om een uitvaart te betalen, dan is het de taak van de gemeente om die 

kosten op zich te nemen. In 2012 kregen over gans Vlaanderen zowat 900 mensen een 
armenbegrafenis. 

De invulling die aan een dergelijke begrafenis wordt gegeven, verschilt van gemeente tot gemeente, 
zowel naar kwaliteit, naar invulling als naar kostprijs. 

In samenwerking met een vereniging van mensen met een laag inkomen, stelde de VVSG een leidraad 

op met kwaliteitsvoorwaarden op die eigenlijk standaard in het lastenboek van elke gemeente zouden 
moeten zitten. 

 
Mijn vragen: 

 
Hoeveel keer moest de stad Kortrijk in de voorbije jaren tussenkomen in de begrafeniskosten van een 

overleden inwoner? 

 
Wie neemt die praktische organisatie op zich? 

 
Volgens welk stramien verloopt een dergelijke uitvaart en wat is de gemiddelde kostprijs ervan? 

 

Voldoet de uitvaart zoals de stad Kortrijk die voorziet aan de leidraad die VVSG opstelde? Zo niet, 
wordt het beleid ter zake bijgestuurd? 

 
  



Antwoord  
 

Hoeveel keer moest de stad Kortrijk in de voorbije jaren tussenkomen in de 

begrafeniskosten van een overleden inwoner? 
2009     9 

2010     8           
2011     10 

2012     9           

2013     8 
 

Wie neemt die praktische organisatie op zich? 
De praktische organisatie wordt verzorgd door de directie Mens en Samenleving (burgerzaken) en de 

directie Ruimte (begraafplaatsen) in samenwerking met een begrafenisondernemer. 
 

Volgens welk stramien verloopt een dergelijke uitvaart en wat is de gemiddelde kostprijs 

ervan? 
Eerst wordt nagezien of de overledene een laatste wilsbeschikking heeft, die gerespecteerd wordt.  

Indien dit niet het geval is, wordt geopteerd voor een crematie waarna een asuitstrooiing volgt. 
Op de begraafplaats is een gebedsleider (iemand van de Dekenij) aanwezig om samen met de 

nabestaanden de laatste gebeden te verzorgen (tenzij een laatste wilsbeschikking iets anders 

stipuleert).  
Na de asuitstrooiing wordt een herdenkingsplaatje opgehangen aan de strooiweide. 

De kostprijs schommelt van 350 euro tot 520 euro (de prijs varieert o.a. al naargelang de duurtijd dat 
een persoon opgebaard blijft bij een begrafenisondernemer).  

 
Voldoet de uitvaart zoals de stad Kortrijk die voorziet aan de leidraad van VVSG opstelde? 

Zo niet, wordt het beleid ter zake bijgestuurd? 

De uitvaarten voorzien door de stad zijn verzorgd en bieden een sereen, maar volwaardig afscheid 
voor behoeftigen. In vergelijking met de leidraad die door de VVSG werd uitgewerkt voorziet de stad 

momenteel geen bloemen noch drukwerk; ook een volledige kerkdienst is niet opgenomen. Op basis 
van het draaiboek van de VVSG wordt sinds medio december 2013 het proces geëvalueerd en wordt 

in overleg met een aantal partners bekeken in hoeverre de stad de uitvaarten van behoeftigen zal 

bijsturen.   
 

 

Vraag nr. 10 van  Maarten Seynaeve van 20 januari 2014 
 

De onbetaalde parkeerboetes in Kortrijk 
 

Woensdag 15 januari berichtte een krant over een Fransman die in totaal maar liefst 180 
openstaande, dus onbetaalde parkeerboetes had staan op het grondgebied van Kortrijk. De stad 

Kortrijk heeft nu een advocaat onder de arm genomen om het voertuig van de man te takelen. 

 
1. Kan mij geschetst worden welke procedure(s) concreet wordt/worden gehanteerd in geval 

van wanbetaling? 
2. Hoeveel boetes staan momenteel open bij Parko (waarvan de betalingstermijn verlopen is) en 

welk bedrag staat daar in totaal tegenover?  
3. Over hoeveel voertuigen gaat het, en hoeveel daarvan hebben een buitenlandse 

nummerplaat? 

4. Hoeveel dossiers worden momenteel via een advocaat en/of via gerechtelijke weg 
afgehandeld? 

5. Wordt ook beroep gedaan op incasso-bureaus?  
6. Hoeveel kosten deze aanmanings- en gerechtelijke procedures gemiddeld per jaar? 

7. Kunnen de gegevens van de wanbetalers opgenomen worden in het ANPR-camerasysteem? Is 

het stadsbestuur dit van plan?  
 

  



Antwoord  
 

1. Tijdslijn inningprocedure naheffing parkeren:  

 

 
 

1.1. Bij de vaststelling wordt een strookje ter kennisgeving tussen de ruitenwisser gestopt; 
1.2. Enkele dagen na de vaststelling en na ontvangst van de personalia van de nummerplaat, 

sturen we een betalingsvordering naar de eigenaar van de wagen; 

1.3. De niet-betaalde naheffingen worden gebundeld in een kohier en voorgelegd aan het College 
van Burgemeester en Schepenen. Bij goedkeuring ervan ontvangt de belastingplichtige een 

aanslagbiljet; 
1.4. Daarna volgt een aangetekende aanmaning; 

1.5. Bij niet-betaling wordt het dossier overgemaakt aan het gerechtsdeurwaarderskantoor. 

  
2. Aantal openstaande parkeerbelastingen + bedrag (Belgen en buitenlanders) 

2012:  7 789 parkeerbelastingen (122 017,87 euro) 
2013:  11 782 parkeerbelastingen (279 980,93 euro) 

 
3. Het aantal openstaande parkeerbelastingen buitenlandse voertuigen  

2012:  6 359 parkeerbelastingen 

2013:  5 647 parkeerbelastingen 
 

 
  



 
Opmerking: 

Sinds medio 2005 tot 1 januari 2014 kunnen geen persoonsgegevens van buitenlandse 

overtreders opgevraagd worden. Bij alle buitenlandse voertuigen wordt sinds 1/1/2013 wel 
onmiddellijk een overschrijvingsformulier tussen de ruitenwisser gestopt. Vanaf 1/1/2014 worden 

de personalia van Franse overtreders wel terug ter beschikking gesteld. 
 

4. Aantal dossiers inning via advocaat of gerechtelijke weg 

Bij een parkeerbelasting afhandeling via gerechtsdeurwaarderskantoor: 
2012: 3 684 parkeerbelastingen 

2013: 1 573 parkeerbelastingen (opmerking: nog niet alle dossiers van dit jaar kunnen 
worden overgemaakt, cijfer t.e.m. kohier 06/2013) 

 
5. Neen. 

 

6. Enkel overheadkosten (postzegels, drukwerk…). 
 

7. Het ANPR-systeem waarnaar verwezen wordt, is het wellicht wat opgezet wordt door PZ Vlas.  Dit 
systeem is een  louter politioneel systeem en heeft in eerste instantie niet als doel administratief 

af te handelen belastingen te controleren.   

Dit kan evt. overwogen worden bij de installatie van een ANPR-systeem voor de voetgangerszone, 
welke door Parko zal beheerd worden. 

Anderzijds is inmiddels de Europese wetgeving aangepast, zodat via de standaard 
belastingsprocedure iedere Europese belastingplichtige kan vervolgd worden.  

 
 

Vraag nr. 11 van Maarten Seynaeve van 08 januari 2014 
 
De representatiekosten voor het college van burgemeester en schepenen 

 

In de uitvoering van een mandaat worden vaak bijkomende representatiekosten  gemaakt, zoals 
restaurantkosten, kosten voor kledij, vervoers- en verblijfskosten, relatiegeschenken…  

 
1) Hoe gaat de stad om met de representatiekosten van de leden van het CBS? Hoe worden 

deze kosten vergoed? Is er sprake van betaalkaarten? Hoe wordt geoordeeld of het om privé-, 
dan wel om publieke uitgaven gaat en welke instantie maakt dit onderscheid? 

2) Kan mij, per lid van het schepencollege, een overzicht worden gegeven van de gemaakte 

uitgaven m.b.t. restaurantkosten, kledijkosten, vervoers- en verblijfskosten en 
relatiegeschenken (opgesplitst), dit voor het jaar 2013? 

3) Hoe gaat de stad om met de representatiekosten van de werknemers met hoogste functie? 
 

 

Antwoord  
 

1) Er wordt niet gewerkt met betaalkaarten van de stad. Wel kunnen kosten gemaakt via 
persoonlijke kredietkaarten via onkostennota terugbetaald worden. Alle uitgaven zijn daarbij 

gelinkt aan het uitoefenen van het publieke mandaat. 
2) Als bijlage vindt u het gevraagde overzicht voor 2013. 

Het totaal bedrag voor het CBS en de werknemers met hoogste functie bedroeg in 2013 

28.297,13 euro. Voor het CBS specifiek was dit 23.160,55 euro. 
Ter vergelijking: het CBS alleen gaf in 2012 nog 56.155,85 euro uit. Als bijlage voegen wij het 

detail. Dit betekent een halvering van kosten in hoofde van het CBS. 
Verder dient er te worden opgemerkt dat er bij de schepenen ook de kosten staan van hun 

kabinetsleden die hen bijstaan in het uitoefenen van hun mandaat. 

Verder werden niet alle uitgaven nominatief geboekt. We kunnen dit verder uitdiepen indien 
we alle bewijsstukken opzoeken. Ook dan zal dit niet sluitend zijn aangezien niet op alle 

bonnen een naam wordt vermeld. 
3)De representatiekosten gemaakt in functie van het werk worden terugbetaald. 



 


